
  

 

BUK 2022 – Antal Matcher 

Vad diskuterades på BUK i frågan? 
Om vi börjar med hur det ser ut idag så tycker de flesta att antalet matcher är 
bra som det är. Möjligen finns en dragning åt att färre matcher är bättre än fler.  

I princip alla tycker att vi ska försöka undvika Kristi Himmelsfärdshelgen och få 
vill börja tidigare på varken vår eller höst.  

Summa summarum blir då snarare färre än fler matcher.  
 
Lite andra tankar: 

- 11 mot 11-lag kan gärna åka lite längre för att få möta nya lag. Framför 
allt i högre divisioner och allra mest i damjuniorserierna. 

- Fler enkelserier för att motverka effekten av utdragna lag. Även i äldre 

årskullar.  
- Många efterlyser senare anmälan 

- Många vill ha sammandrag i 5 mot 5-fotbollen 

Vi pratade också om den vision StFF har framåt som bland annat handlar om att 

lag ska kunna välja antal matcher i seriespel, kunna byta nivå till hösten, kunna 
efteranmäla lag efter seriestart med mera.  
Dessa tankar togs emot positivt av i princip alla närvarande. Framför allt senare 

anmälan och möjlighet till nivåbyte eftertraktades.  
Men det fanns även vissa orosmoln. Det framfördes att det inte fick bli för många 

val och för stor skala i valen. Någon framförde en risk att antal valda matcher 
kan användas som en ”konkurrensfördel” mellan klubbar.  
Men nästintill 100 procent av kommentarerna var positiva kring dessa nya idéer.  

 
 

Hur tänker/agerar StFF? 
På kort sikt gör vi ingen ändring i antal matcher. De flesta tyckte det fungerade 
bra och då ligger vi kvar som vi gör. Antalet erbjudna matcher handlar ju mycket 

om hur många lag som anmäler sig till olika nivåer. I de fall vi behöver justera 
antalet matcher utifrån ursprungstanken kommer vi snarare att lägga färre 

matcher än fler.  
 
Vad det gäller de nya idéerna så är det på gång med utveckling av Fogis från 

Svenska Fotbollförbundet. Programmering har startat men vad som faktiskt 
kommer kunna införas till säsongen 2023 är fortfarande oklart. Vi vill inte heller 

prova allt på en gång, det kommer att bli en stegring in i det nya.  
 

Vår gissning just nu är att föreningarna inte kommer märka så mycket till 
säsongen 2023. Däremot kan mycket väl serieindelnings- och 
matchläggningsförfarandet ändras för StFF:s del. Och det kan betyda att vi kan 

spara in någon månad i administrationstid vilket i förlängningen kan ge senare 
anmälan.  

Men precis nu vågar vi inte lova någonting om säsongen 2023.  
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